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A crise, suas causas e
conseqüências

A tempestade financei-
ra, para usar uma expres-
são do ministro da Fazen-
da, Guido Mantega, ou
o terremoto, como diz Ig-
nácio Ramonet, do Le
Monde Diplomatique, são
os adjetivos mais amenos
para qualificar a maior
crise do sistema financei-
ro, depois de 1929.

O mundo virtual, de
faz de conta, que movi-
menta seis vezes a rique-
za mundial sem qualquer
regulamentação, algo
como 250 bilhões de eu-
ros, veio a baixo.  Os pre-
juízos são incalculáveis,
mas ninguém discute as
causas dessa tragédia.
Discute-se apenas o que
o governo de cada país
ou Estado fará para es-
tancar as larvas do vul-
cão, que derretem mer-
cados mundo afora.

Um debate das causas
levaria, inevitavelmente,
ao reconhecimento do
fracasso das políticas ne-
oliberais, que tinham
como slogan, na gestão
Reagan, "O Estado não é
a solução, é o problema".
Porém, quando o "deus
mercado" falha - e falha-
rá sempre porque sua ga-
nância não aceita limites
- recorre-se sempre ao
Estado, subtraindo recur-
sos que deveriam ser apli-
cados em favor dos po-

vos. A lógica dos capita-
listas, notadamente os ren-
tistas, é sempre a mesma:
privatizar os lucros e soci-
alizar os prejuízos.

A irresponsabilidade
dos banqueiros dos paí-
ses centrais, especialmen-
te dos EUA, nunca punida
de forma exemplar, preju-
dica a todos, num efeito
dominó por força da glo-
balização dos mercados.
Assim, país como o Bra-
sil, cujo sistema financeiro
estava saneado, sofre as
conseqüências da crise,
seja com a transferência de
recursos das multinacionais
aqui instaladas para so-
correr suas matrizes, seja
com a especulação nas
bolsas de valores e no
câmbio, seja com a redu-
ção das exportações.

O fato é que a crise sai
do mundo virtual e atinge
em cheio a economia real,
com a escassez de crédito,
com a redução dos investi-
mentos e, conseqüentemen-
te, com a desaceleração da
economia mundial. Tudo
isso resulta em menos in-
vestimentos e menos produ-
ção, especialmente em pa-
íses cuja pauta de exporta-
ção é fundamental para o
equilíbrio da balança co-
mercial e de serviços com
o resto do mundo, como é
o caso brasileiro.

O desafio, agora, é

punir os responsáveis e su-
perar a crise com garan-
tia de crédito, regulamen-
tação dos mercados, e
estímulo e apoio aos in-
vestimentos, para preser-
var os empregos e manter
a renda das famílias, sob
pena de uma grande re-
cessão ou mesmo depres-
são econômica mundial.

O irônico é que so-
mente o Estado, aquele
ente que os neoliberais

apresentavam como o
"problema", poderá evitar
essa tragédia, fornecendo
os meios: crédito, regu-
lação e investimento.
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Ford - Férias coletivas para 2,3 mil trabalha-
dores em São Bernardo do Campo e Taubaté (SP)
e para 2,6 mil trabalhadores nas unidades de car-
ros em Camaçari (BA).

GM - Férias coletivas para 12 mil trabalhadores das
unidades de São José dos Campos (SP) e Gravataí (RS).

Volkswagen -     Férias coletivas para 14 mil traba-
lhadores das unidades do ABC em São Paulo e de São
José dos Pinhais (PR). Na unidade de Resende, de Ca-
minhões e Ônibus, 4,5 mil trabalhadores entrarão em
férias coletivas e ficarão uma semana a mais em casa.

Votorantim Celulose e Papel - - - - - Férias coletivas
para 400 trabalhadores de 5 a 12 de novembro. De-
mitiu 118 funcionários que trabalhavam na expansão
da base florestal da unidade do Rio Grande do Sul.

Arcellor  Mittal     - Estuda um programa de
desligamento voluntário associado a um progra-
ma de antecipação de aposentadoria para 2009.

Gerdau - Férias coletivas para 1,5 mil empre-
gados a partir de 8 de dezembro. Manutenção an-
tecipada do alto-forno 1 da Gerdau Açominas.



Jornal do Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos
de Volta Redonda e Região Sul Fluminense.

Rua Gustavo Lira, 9 - Centro - Volta Redonda
CEP.: 27253-280 - Telefax: 2102-2800

Diretor da Comunicação:
Carlos Pinho

Jornalista responsável:
Beth Rezende (MTb 25965/RJ) e Thais Soares

Eleição da CIPA
na Sankyu

Lembrando aos tra-
balhadores da Sankyu
que as eleições da CIPA
vão acontecer entre os
dias 8 e 9/12, no horá-
rio de 8h ás 17h30. E a
apuração vai acontecer
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O vencimento do con-
trato com a Superonda
foi no dia 30/10. E, após
dois anos de contrato, a
empresa está reajustan-
do o valor da assinatura
mensal com os associa-
dos do sindicato para R$
30. O novo valor deverá
ser cobrado a partir do
dia 10/12/2008.

Reajuste na
mensalidade da

Superonda
O sindicato informa

que a partir desta data,
os associados que utili-
zam este serviço devem
comparecer à sede do
sindicato na Rua Gusta-
vo Lira, 9 – Centro, para
assinar um novo contra-
to até o dia 10 de de-
zembro próximo, no ho-
rário de 8h às 17h.

O senador Paulo Paim
(PT-RS) liderou a terceira
vigília em defesa dos
aposentados, que come-
çou na noite de terça-fei-
ra (2), continuou por toda
a madrugada e foi encer-
rada às 6h05 da quarta-
feira (3). As outras duas
vigílias ocorreram igual-
mente no plenário do Se-
nado nos dias 18 e 26 de
outubro. No final da ma-
nhã, senadores participa-
ram do ato organizado
pelas Centrais Sindicais e
entidades dos aposenta-
dos em frente ao Congres-
so Nacional.

A mobilização dos se-

Terceira vigília no
Senado fortalece luta

pelos direitos dos
aposentados

nadores tem como objeti-
vo sensibilizar a Câmara
dos Deputados para a
aprovação de três proje-
tos, já aprovados pelos
senadores: os projetos de
lei do Senado (PLS) 296/
03, que acaba com o
chamado fator previden-
ciário; e 58/03, dispondo
sobre a recomposição das
perdas das aposentadori-
as e pensões; e o projeto
de lei da Câmara (PLC
42/07), que assegura aos
benefícios pagos pelo
INSS o mesmo reajuste do
salário mínimo.
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logo após o término da
votação, às 17h40.

O Sindicato faz um
alerta: os trabalhadores
devem votar em candida-
tos comprometidos com
os interesses da categoria.

O sindicato assinou um
convênio com a Unifoa que
garante o desconto de até
20% para os metalúrgicos
e seus dependentes. Só que
este desconto só será váli-
do para as novas matrícu-

Sindicato assina
convênio com a Unifoa

las, a partir de 2009.
As provas da Unifoa

serão no dia 21/12. Mai-
ores informações pelo
site: www.unifoa.edu.br
ou pelo telefone (24)
3340-8414.

A direção do sindicato
está negociando com a
Sankyu a emenda das fes-
tas de final de ano do dia
26 de dezembro, sexta-fei-
ra, assim os trabalhado-

Sindicato negocia
folga de final de ano

com a Sankyu
res poderão ficar em casa
a partir do final da jorna-
da de trabalho do dia 24,
quarta-feira, retornando
ao trabalho na segunda-
feira, dia 29 de dezembro.

Cadê as CATs da Versani?
O sindicato recebeu

denúncia sobre a freqüên-
cia de acidentes com tra-
balhadores da empresa
Versani na Sinter II.

Apesar dos trabalhado-
res pertencerem ao Sindica-

to da Construção Civil, avi-
samos à empresa que os me-
talúrgicos estão de olho. E
que é melhor parar de ame-
açar de advertência e se pre-
ocupar é com a segurança
dos seus trabalhadores.

A direção do sindica-
to e a Comau assinaram
um acordo que estabe-
lece o pagamento das
horas extras sobre o DSR
referente ao período de
agosto de 2003 a junho

de 2005 dos trabalhado-
res que prestavam servi-
ços à CSN e estão inati-
vos. Essa é mais uma
ação do sidnicato para
garantir o direito dos tra-
balhadores.

DSR da Comau


